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Inleiding

Een nieuwe WP, een tweede WP. Tjah, een nieuwe WP voelt altijd wat moeilijk. De eerste WP is alles
voorgekauwd. Code geel met alle feestjes. Voorstellen AKB, voorstellen nieuw RvC en mooie
verhalen oud bestuur. Lekker makkelijk, lekker standaard. Dan moet je als WP commissie toch altijd
in WP 2 wat beter je best gaan doen, überhaupt je best gaan doen.

Nou het is ons weer gelukt. Voor WISPO 2013 onze WP afkrijgen. Een Word Pervert vol met mooie
verhalen. Vol met mooie verslagen van afgelopen kwartaal. De standaard dingen zoals verslagen,
WDFBJNW (Wie de Fuck Ben Jij Nou Weer), aankomende evenementen en de dispuutsflits staan er
uiteraard weer in. Daarnaast ook een heleboel onzin en een terugkomende rubriek van aankomend
jaar: uit de oude doos.

In de vorige WP kon je al lezen wat de WP inhoudt, wat het toevoegt aan de vereniging. Nu een
moment waar de naamWord Pervert eigenlijk vandaan komt.

Vroeger, heel vroeger, heel, heel, heel vroeger, zo’n vier SooSen geleden
(kelder, achter de TH, voor de TH, en onder de TH) was de meest populaire
tekstverwerker Word Perfect (voorganger van Microsoft Word). Nu was
Walter Kuiper (onze oprichter van de vereniging) in heel veel dingen heel
goed, maar in namen verzinnen niet echt. Dus toen uiteindelijk er een
ledenblad was, was de naamWord Perfect naar Word Pervert (ons vunzige
ledenblad) heel snel gemaakt. Niemand kon iets beters verzinnen, dus is de
naam eigenlijk, tot op de dag van vandaag nog steeds de naam van ons
ledenblad.

In diezelfde tijd werd de WP nog niet met Photoshop en Word gemaakt. Nee, de WP werd, met
papier, schaar en plakband gemaakt. Oude originelen van de WP in de vereniging zijn van echt
papieren, in elkaar geplakte, A4tjes die ingeleverd werden bij de Repro (de kopieershop voordat de
kopieermachines bestonden).

Nu, bijna 25 jaar later is de naamWord Pervert nog steeds de naam van ons ledenblad. Nog steeds.
Ik hoop dat als ik over 25 jaar huisje boompje beestje nog steeds ons ledenblad in de bus krijg, dat de
naam nog steeds Word Pervert is. Gewoon, omdat het kan. Gewoon omdat het simpel Groots is.

De WPcommissie,
Nick, Josse en Ron

Mijn quote “Het is gewoon NOVAweekend, maar dan 10 dagen lang” wordt al
vaker gehoord in de SooS. Dat is wel een beetje kort door de bocht; er ligt
namelijk ook sneeuw. En sommige mensen doen ongezellig door te gaan
snowboarden of skieën. En misschien zuipt men iets meer.

Hassink
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Alie en Marloes verwachten sneeuw en veel. En we verwachten dat het colateam doet wat het
moet doen. En dan hebben we een mooie dag met de burgers van de mooiste restaurants en
anders spaghetti bolognese. Als het maar niet gaat vallen en iedereen vroeg gaat slapen want
dat verwachten we niet en is maar suf. De knop naast de shift is er niet. Verder hopen we geen
enge beren tegen te komen op de piste, alle andere dieren en rare personen zijn voor ons meer
dan welkom!!! TOT WISPO
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Bestuursflits

Beste NOVA leden en vrouwen,

Na een halfjaar bestuur hebben wij er nog zeer veel zin in. Mede door een aantal zeer geslaagde
evenementen dit jaar. Zo was de bedrijvendag de grootste tot nu toe, met ruim 40 bedrijven die
deelnamen. Ook over de bezoekers aantallen waren wij tevreden. Bij de borrel achteraf gebeurde
echter iets vreemds. Voor een onbekend doel was het zeer belangrijk dat alle WISPO gangers iets
moesten adten. Velen biertjes zijn naar binnen gegaan maar ook de nodige stenders, cola en zelfs
een halve liter Fristi. Ook de DecibelSooS, die vorig jaar geïntroduceerd is, is doorgezet en was dit
jaar zeker weer een succes.

Ook heeft het bestuur op een extreem brakke vrijdagochtend een band opgericht en maar liefst 2
nieuwe instrumenten uitgevonden. De Deucher Meister, bespeeld door de heer Vincent Gevers, en
de trap naar de SooS. Met deze nieuwe band zullen wij door het land trekken met vele covers van de
Jostiband!

Maar er waren ook tegenslagen… Zo heeft Piet Paulusma er persoonlijk voor gezorgd dat wij geen
ijsbaan konden maken. Hoe heeft hij dat gedaan? Door het te laten sneeuwen natuurlijk! Vele uren
ontwerpen zaten in de ijsbaan van 38 m2. Maar door een laag sneeuw was het niet meer uit te
voeren.

Het bestuur dit jaar heeft ook 2 nieuwe aanwinsten. Wij hebben als goede daad een witte haai
geadopteerd. Hij is in Japan misbruikt voor soep, en alleen zijn hoofd is nog over. Hij is in onze
bescherming genomen en bewaakt dag en nacht de pingpong(bierpong) balletjes en dobbelstenen.
Ook voor de nodige concentratie hebben wij een racebaan aangeschaft. En als je nu denkt dat dat
nooit op teletubbieland past, heb je het mis. Hij staat zonder problemen in ons kantoor om de sfeer
wat losjes te houden.

Dat was het dan weer voor dit blok, tot de volgende en

Tot SooS!

Bestuur der s.v. NOVA 2012 2013
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DecibelSooS

De DecibelSooS is een feestje voor de fanaten van
de wat hardere stijlen van muziek met iets wat meer dan
gemiddeld “oempf” in de lagere frequenties. De avond
begon goed met de bassen vol open. Energy drink ging als
warme broodjes over te toonbank (of biertjes over de bar
bij NOVA) en iedereen stond lekker los te gaan, zelfs
achter de bar gingen de voetjes van de vloer! Preventief
gehoorbeschadeging voorkomen was mogenlijk door
oordopjes in te doen die uiteraard gratis te verkrijgen

waren de gehele avond. Verschillende vormen van muziek
kwamen voorbij; Hardstyle, (Happy)Hardcore en zelfs nog
wat Dubstep. De voetjes bleven maar op en neer gaan en ik
ben in de overtuiging dat menig van de aanwezigen meer
aan zijn/haar conditie heeft gedaan die avond, dan de rest
van het jaar. Het zou misschien niet zo’n heel slecht idee
zijn om per blok één DecibelSooS te organiseren, het is
duidelijk (op langere termijn) goed voor de conditie en dus
voor de gezondheid.

Als je net als ik dacht dat de bass niet harder kon
werd je na het eten even flink verrast. De stiekumerds van
de feestcom hadden extra subwoofers geregeld en die
lieten ook even horen wat ze konden. De mensen die de
hitte op de dansvloer even wilden ontsnappen konden
buiten dus gewoon verder. De flat naast de SooS stond uit

zijn voegen te trillen maar daar hadden we een vergunning voor geregeld dus dat maakte niet uit.

Tijdens het typen van dit stukje staat heel toevallig Hard With Style Episode #19 op van
Headhunters en ik zie alle beelden van die avond weer voor me ogen verschijnen. Het was een
heerlijke avond om lekker uit je plaat gaan, dat heb je af en toe gewoon nodig.

Red Leader.

Jolanda gelooft dat ze heel veel wijn gaat drinken, daarvoor is ze in het wijnteam gegaan.
Wat ik niet verwacht is dat ik de berg op ga, maar wie weet ben ik wel nog zo verveeld
dat ik ga lopen. Wat ik wel verwacht is dat het zo gezellig gaat worden dat het
onvergetelijk gaat zijn, en volgend jaar zit ik nog steeds in het wijnteam want dan krijg ik
€ 100, van Pluk.
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5e Lustrum commissie der SV NOVA

“Heb je zin om een enorm feest te organiseren, ofwel wil je in de Lustrum Commissie?” Ja,
natuurlijk willen we dat! Het oktoberfest van afgelopen jaar was het startschot van een
commissie die maar eens per 5 jaar wordt samengesteld: de Lustrum Commissie! In de 5e
Lustrum Commissie zitten: Thijs Bergmans, Belg, Felcke, Suus en Jeroen Bos. Samen met het
bestuur gaan we ervoor zorgen dat we het 25 jarige bestaan, en daarmee het 5e lustrum van
de vereniging, groots kunnen vieren.

Inmiddels ligt het oktoberfest ver achter ons en zijn we een paar maanden verder. Achter de
schermen is er ongelofelijk veel gebeurd. Honderden offerte aanvragen zijn verstuurd en
vele gespreken zijn er gevoerd met sponsoren, licht en geluid leveranciers, artiesten
bureaus, beveiligings bedrijven en vele anderen, alles met maar één doel: het organiseren
van het aller gaafste NOVA feest tot nu toe! We zijn inmiddels bijna klaar voor de
bekendmaking.

Wat is een beter tijdstip voor de bekendmaking dan op het verjaardagsfeest van NOVA?
Tijdens de NOVAjaarnach op 21 februari is het daarom zover: dan maken we het programma
van het Lustrum feest bekend! Komen dus!

Naast het feest wordt er natuurlijk ook hard gewerkt aan het Lustrumboekje. Dit boekje zal
aan het einde van dit schooljaar beschikbaar zijn.

Op een mooi lustrum en hopelijk tot 21 februari!

Suus en Jeroen
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WISPO info avond

Een presentatie van een externe docent, een verplicht college, Swarts zijn college in de SooS, een
hoorcollege van Gerard Jeucken, of een "pen jezelf lam" les van van der Houwen. Allemaal zijn ze
niet zo geniaal als de WIA.

De WISPO info avond is een presentatie over de aankomende WISPO. Alle informatie die je nodig
hebt tijdens die week wintersport. Een presentatie waar je juist NIET in slaap valt, maar een
presentatie waar je de volgende dag geen woord meer van weet. Een presentatie die beter uitgelicht
is dan het concert van Guus Meeuwis, een presentatie waar permanent bij het presenteren een
sneeuwkanon op de presentatoren staat. Een geniale presentatie dus.

Het begon al vroeg die dag. We begonnen met het opbouwen van die dag. Het podium mooi
opbouwen met de WISPObar, de mobitap, vlaggen en uiteraard de van Mastenbroek. De zaal hebben
we a la apresski stijl omgebouwd en de rest hebben we met een zooi flugel vlaggetjes versierd. De
aankleding was marginaal voor die avond.

mar gi naal (bijvoeglijk naamwoord) 1 aan de rand geplaatst 2 zich op de grens bevindend: een
marginaal geval grensgeval; een marginale winst zeer geringe.

Belgen bedoelen er dus ook mee: Briljant, Geniaal, geweldig en groots. Een marginaal feestje is dus
het zelfde als een Project X feestje. Geniaal, groots en briljant. Op de WIA is dus ook duidelijk gezegd
dat dat het een marginaal feest wordt door onze kroegbaas (een Belg). In dezelfde zin zei hij: alles
kapot! U bent allen gewaarschuwd en voorbereid.

We hebben als WISPO commissie voor jullie allemaal (degene die er waren) een heerlijke "a la grotte
hamburger" gemaakt. Als commissie was het supergezellig om te maken, en als WIA was het een
heerlijk voertje.

Toen de presentatie eenmaal begon, de filmpjes werden gedraaid was er uiteraard veel interactie
tussen publiek en podium. Een hoop geschreeuw en grappen. Ff verteld op welke zoektermen
mensen op onze site zijn gekomen, getalletjes erbij en nog veel meer dingen.

De pauze was veel mooier. Traditiegetrouw drinken wij chartreuse in de pauze. Dus ook deze pauze.
Nou de aanwezige hebben weer heerlijk vies gekeken. Een mooi gezicht.

Aan het eind van de avond heeft DJ Ary een briljante Apresskiset neergezet, waar het tot in de late
uurtjes gezellig is gebleven.

Het was weer een mooie avond. Niemand weet meer iets van die avond, en dat is het grootste
compliment wat je als commissie kan krijgen, Ron.
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Kerstdiner

Donderdag 20 december 2012 was het zover, vandaag
zal het kerstdiner plaatsvinden. Na weken van
voorbereiding door de commissie kon het vandaag dan
eindelijk gebeuren. Nadat de rendier met slee
opgehangen is, de keuken druk bezig is met de laatste
voorbereidingen, de SooS verder aangekleed is en de
tafels gedekt zijn, was het tijd om snel om te kleden en

dan kon het toch echt van start gaan. Na een warm
welkomst van Rembo en Rembo, kon iedereen na de
foto bij Andre toch lekker genieten van de
champagne en de lekkere hapjes, die rond gebracht
werden door de leraren. Rond 19:00 werden we dan
toch echt door de voorzitter verzocht om aan tafel te
gaan zitten. Om de rest van de gangen te kunnen
nuttigen. Bij aanvang van het voorgerecht, werd al
snel duidelijk dat niet iedereen aan de tafel van
groenten en vis houdt. Daardoor kreeg Hassink al snel
alle groenten op zijn bord en alle tonijn konden we
wel bij Vinnie kwijt. Nadat we de soep op hadden en het heerlijke vlees van de bbq was het toch echt
tijd voor het 43 toetje. Na al dit eten en zitten was het toch echt tijd om de voetjes van de vloer te
laten gaan. Er werd begonnen met wat nummers van het stijldansen, dit ging echter al snel over naar
wat après ski muziek. Naarmate de avond vorderde en de wijn rijkelijk vloeide weet ik helaas niet

alles meer van de rest van de avond. Weet wel dat in
loop van de avond/nacht heel veel kerstballen zijn
gesneuveld en dat niet iedereen meer nuchter was. Ik
wil graag mijn mede commissieleden, mensen die de
laatste dagen hebben geholpen, mensen die code rode
neus hebben verwezelijkt en alle leraren bedanken voor
het helpen voor, tijdens en na het kerstdiner. Ik heb in
ieder geval een super leuk/gezellige avond gehad!!

Tot SooS,

Marloes

Red Leader is er van overtuigd dat de wispo een ervaring als geen andere wordt, een
ervaring met sneeuw, bier, gezelligheid, meer bier en meer sneeuw en nog meer
gezelligheid! Brakke ochtenden beginnen met een biertje als ontbijt, avonden eindigen
met een after party bij een willekeurige plaats met als afsluiter nog een biertje! Je bent
immers niet altijd lid der bierteam der S.V.NOVA!!
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De Lunch Commissie

Er was eens een Bedrijvendag. Deze Bedrijvendag zat een beetje in de TH te zitten en dacht: “Tering
kriebels, wat heb ik een honger, als een neger in de KFC!!”. Dit werd ook opgemerkt door de
organisatie. Maar de toenmalige lokale catering rekende helaas €38000 (ja, écht 38000), en dat was
toch echt een beetje te enthousiast. En nog smerig ook. En te weinig. Dus dachten de vindingrijke
studenten der SV NOVA, “Als ik verdomme draadjes kan prikken of fietsen kan repareren, dan moet
ik toch ook wel wat brood kunnen smeren?? Immers, mijn moeder doet dat ’s ochtends ook!”. En zo
werd de lunchcommissie geboren. Spreekwoordelijk dan.
“Maarrrrr!?!?!,” horen we de ondernemer diep in de
technische student denken. “Wat is dan het geheim van de
Lunch Commissie dat zij dit voor minder dan €38000
kunnen?”. Dat valt helaas niet zomaar te omschrijven. Dat is
een stukje toewijding, liefde, bloed/zweet/lichaamsvocht,
vaardigheid en nog wat ongedefinieerde dingen en zaken.
Wat wél kan, is even kort het proces van de Lunch Commissie
omschrijven.

Het begint allemaal in het holst van het krieken van de nacht,
0800 militaire tijd. Dan staan de heren en dames soepopwarmers al te trappelen voor de deur van de
SooS tot om 0801 een bestuurspoppetje de deur komt openen. Na een bak koffie en een rondje
Donald Duck lezen op de vrouwenplee begint het daadwerkelijke proces. Ten eerste wast iedereen
heel goed niet zijn/haar handen. Dan worden de taken verdeeld. De persoon met de dikste huid mag
de afbakbroodjes afbakken. Hij is namelijk het best geïsoleerd. Deze moeten daarna eerst gedurende
5min 38sec afkoelen vóórdat deze worden opengesneden, anders krijgt men deegballen. De rest
begint willekeurig met tomaten, komkommers, en sla snijden. Zodra de broodjes open mogen,
beginnen een heer en dame met willekeurig beleg erop smeren. Van eiersalade tot filet americain,
van ham tot “broodje alles”. Dit klinkt misschien simpel, maar dat is het niet. Het basis laagje beleg is
maar de eerste stap. Daarna volgt de garnering. 2 schijfjes tomaat, 2 schijfjes komkommer, 2 schijfjes
sla. En dan de perfecte balans van die knoflookkiemen vinden. Te weinig knoflookkiemen en dat
broodje is zo flauw als een bakkersmop (Komt een man bij de bakker, zegt de bakker: “Viezerik! Ruim
je dat zelf even op?”). Te veel knoflookkiemen en dat broodje smaakt naar een bol knoflook met een
spettertje kipsaté. Dat moet dus perfect. Mensen die tijdens dit proces ongevraagd de keuken
betreden kunnen een schijf tomaat, komkommer, sla, ei, of tonijnsalade naar hun hoofd verwachten.
Maar met alleen broodjes ben je er niet. Mensen willen soep. En gebrek aan keuze is voor homo’s (of
hetero’s, voor de homo’s onder ons). Dus er moeten 2 smaakies zijn. En na zo’n dag (stiekem maar 3
uur) tegen die verschrikkelijk saaie slome techniekstudenten aan lullen heeft een
bedrijfsvertegenwoordiger uiteraard gewoon weer honger. Dan moeten die gehaktballen en
frituurhapjes staan te stomen en te dampen en te doen. Krentenbollen zijn er ook nog ergens.

En dan zijn we er wel een beetje. Al is dit allemaal wel erg kort door de bocht. Wat duidelijk mag zijn
is dat het leven van een Lunch Commissie Lid niet over rozen gaat. Meer over kip kerriesalade en
oude kaas. En aan het einde van de dag een voldaan gevoel, alsof je eindelijk eens wat nuttigs doet.

De Lunch Commissie
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Nova weekend 2013

Nou vraag je misschien af wat is Nova
weekend, of misschien heb je je al
ingeschreven? Eigenlijk maakt het niet uit.
Nova weekend is een weekend zuipen, vreten
en relaxen zoals het hoort. Uitslapen nadat je
de vorige nacht de kroeg op zijn kop hebt
gezet met zijn allen en lekker in blote bast in
de hete zon met een biertje in de ene hand en
een stuk vlees in de andere. En dan nog een
gave activiteit om de tijd de doden. Dat is
eigenlijk wel de beste omschrijving van
Novaweekend.

Dit jaar gaan we voor €38, p.p. naar Doesburg
op 24 mei. Het aantal inschrijvingen was
gelimiteerd op 60 personen maar omdat we
dat al gehaald hebben zal er nog gekeken
worden voor extra slaapplekken.
Dus als je nog inschrijft wordt je op de reserve
lijst gezet.

Novaweekend heeft plenty mooie verhalen al
in de SooS laten ontstaan. Vraag maar eens
naar een porseleinkast, golfen vanaf iemands
reet of over je SuuS gaan. En met een Thema als “bier, bitterballen en beter” zullen er wel een paar
leuke nieuwe verhalen bijkomen.



12|Pagina

Studievoortgang RvC

Al enige tijd maak ik me zorgen over de
studievoortgang van de Raad van Commissarissen der
SV NOVA. Mij is gevraagd iets over die voortgang te
schrijven. Waarschijnlijk waren de
twee commissarissen in het volledige vertrouwen dat
het bij twee blanco pagina`s zou blijven. Net zoals de
Osiris uitdraaien die ik gezien heb.

HASSINK
De eerste uitzondering lijkt op eerste gezicht onze grote kale leider. Zelf ken ik zijn werk nog van een
multidisciplinair Mechatronica project. Een hele rustige, hardwerkende jongen, maar ja dat was voor
zijn bestuursjaar. Zijn doorzettingsvermogen was het beste zichtbaar toen hij voor de tweede keer
een hamburger met een Ghost pepper zat te eten. Bij het eerste kwart ging het nog redelijk. Daarna
stond tussen zijn lippen en zijn anus alles in volledige lichterlaaie. Met ware doodsverachting en pure
wilskracht at hij gestaag door.

Zo ook zijn studie. Al enige tijd had hij door dat hij het kon, maar niet wilde. Om niet al te veel geld
terug te willen storten aan het hoge noorden besloot hij zich toch naar de eindstreep
te manoeuvreren. Zeventien weken ging hij bij een bedrijf zitten. Om zich te verdiepen in het
automatiseren van industriële systemen. Een van de meest gewilde afstudeerrichtingen met een
baangarantie in de praktijk. Zijn Facebookpagina is drie maanden lang intensief 24/7 bijgewerkt, wat
betekend dat hij in drie weken zijn opdracht afkreeg. Toch geslaagd.

De dag na de diploma uitreiking ging hij overstag. Hij was er al jaren klaar mee, maar nu verruilde hij
zijn technische carrière voor iets wat hij echt wilde. Een bestaan achter de bar bij de Sir Winston te
Rijswijk. Aan de ene kant is hij dichterbij de oude TH Rijswijk dan ons allemaal, aan de andere kant is
de appel verder weggerold bij de boom als ooit tevoren.

BELG
Ook bij deze commissaris zie je dat terugkeren in de studie na een fantastisch bestuursjaar moeilijker
is, dan punten halen in datzelfde bestuursjaar. Meestal zie je deze commissaris bezig in de SooS met
een stukje werktuigbouw of elektrotechniek. Even iets knutselen, fiksen of bouwen. Daarin alleen
voorbijgestreefd door Vinnie. Afgelopen tijd was hij wat minder te vinden. Na een Franse retraite is
hij weer op koers. De eindstreep is in zicht. Hij is de uitzondering die de regel bevestigd. Om niet op
te vallen bij zijn vrienden heeft hij 42 punten in de zomervakantie gehaald.

JOSSE
Hij is een van de stille krachten van de vereniging. Een backbencher. Iemand die veel werk op de
achtergrond doet. Werk waar je het nut van pas ziet, als het een paar jaar niet zou gebeuren.
Kortom, zeer ondankbaar werk. In tegenstelling tot zijn collega`s geen jarenlange studiepauze, maar
iemand die iets minder dan een kwart nominaal loopt. Met dit tempo duurt het diploma ongeveer
tien jaar.

ARNO
Net zoals Josse willen de punten niet in een tempo van 15 per lesblok binnen komen. Af en toe
worden er punten gesprokkeld, waarbij alleen dit schooljaar nominaal begonnen is. Maar goed, het
staat nu op de rit. Loodzware verplichtingen bij evenementen hebben zijn tol geëist. Desondanks
heeft hij nu exact 38 (achtendertig) punten in de hoofdfase!
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LEEN
Leen is echt koning studie comeback. Na een rustige periode van drie jaar komen de punten in een
prettig tempo binnen. Liefde maakte blind en dat maakte lezen zo lastig. Deze studie was echt dood
en is met dezelfde blikseminslag als nodig voor de DeLorean uit Back to the Future weer tot leven
gewekt. Er is dus ook nog hoop voor Prins Friso. Leen wilde een balkje dus bij deze: [], geen idee wat
je ermee wilt.

JENNIFER
Ze is de nieuwste commissaris die NOVA rijk is. Na het vertrek van Maudy ontstond er een chronisch
gebrek aan vrouwelijke intuïtie. NOVA stond op de rand van de afgrond om af te geleiden tot een
mannendispuut. Als enige heb ik haar propedeuse meegenomen in de grafiek. Netjes je propedeuse
in een jaar halen, om na een jaar puntenpauze de eerste vijf weer binnen te sprokkelen. Het gedrag
van de mannen schijnt besmettelijk te zijn.

RON
Eentje spant toch wel de kroon. In 2008 heette hij mij welkom op de vereniging, de school en zijn
vaste groepje practicumpartners. Ik kon mijn volledig vastgelopen kille schriftelijke studie aan de
universiteit inruilen voor een gezellige familie waar je dagelijks welkom bent, weet waar je aan toe
bent en wat leert. We hebben samen met opa en doosje in eind 2008 een bedrijfsproject gedaan.
Geniaal dat je die bijnamen op officiële verslagen kon zetten en toch punten kon krijgen. Ron was
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de practicumopstelling en was dag en nacht beschikbaar
om aanpassingen te doen of nieuwe onderdelen te krijgen. We kregen samen een negen in januari
2009. Dat is nu vier jaar geleden. Later leerde ik dat het zijn laatste punten zouden zijn. In dit tempo
zal de zon eerst vergaan voordat het diploma binnenkomt. Delen door nul zei Excel.

Ooit zat hij bij studieadviseur Nico van der Houwen, die vond het jammer dat deze commissaris een
propedeuse had, nu kon hij de student niet meer van de opleiding verwijderen. Als hij met dezelfde
energie zou studeren als hij Braziliaanse hulpprojecten, studentenreizen naar de Franse Alpen,
studentenverenigingen en een "bijbaan" bij een groothandel dan was hij inmiddels meerdere keren
afgestudeerd. Zelden was studie ontwijkend gedrag zo vruchtbaar. Waarschijnlijk zal hij eerst
goedkope, duurzame energie uitvinden en wereldvrede regelen alvorens zijn studie af te ronden. Hij
zorgt voor iedereen, behalve
voor zichzelf.

Stuk voor stuk zijn het geniale
mensen, die op eentje na ook
wel eens ingenieur zouden
mogen worden. De laatste is
het al en doet er niks mee.

Met vriendelijke groeten,

Sander Hak B Eng
Master Student
Applied Physics & more
Delft University of Technology
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ÅngSooS

13 december was het weer zover de ÅngSooS van Ångström. De
avond begon met de afscheidsborrel van de TN docent Gerard van
Woggelum ook wel bekend als Hippie Wammes. Natuurlijk was er
gratis bier en daar werd dan ook goed gebruik van gemaakt. Na de
afscheidsborrel trad de Band Zonder Student op en ze speelde de
sterren van de hemel. Toen dit was afgelopen sloeg van Woggelum
een nieuw vat aan om zijn eigen geschreven carnavalskraker op te

nemen. Iedereen kreeg een pul en Hippie Wammes begon te zingen: “Moeoeder… Er hangt een
druppel aan m’n pul.” Iedereen deed enthousiast mee en zwaaide zijn pul bier door de lucht.

Nadat er afgelopen jaren vooral pasta was gegeten, was er dit jaar iets anders namelijk
kippenpootjes met friet en appelmoes. Ook voor de vegetariërs was er natuurlijk wat lekkers
namelijk loempia’s. Om de efficiëntie te verhogen hadden we genoeg zout over de eerste lading friet
gegooid zodat we daarna niets meer hoefden toe te voegen omdat er nog genoeg in de bak zat.

Toen iedereen klaar was met eten werden de ereleden (Swarts en van der Schee) op het podium
gevraagd om hun het jaarshirt uit te reiken. Dit jaar waren er paarse shirts met de opdruk: ‘That’s
how I roll’. Met daaronder een plaatje uit de dynamica. Nadat de ereleden hun Ång shirt hadden
aangetrokken hadden ze goed nieuws. Om toch hun contributie te betalen doneerden ze samen een
Fust! Daarna werd Swarts gefeliciteerd voor zijn verjaardag (64 jaar niet 65 zoals het bestuur dacht)
met een lekker stuk taart! Helaas was er niet genoeg voor iedereen dus heeft Swarts samen met het
bestuur en enkele leden de taart opgegeten.

De jaarlijkse Ångstrijd was weer een strijd van leven op dood. Er werd gevochten om een plekje te
bemachtigen en de hersens werden gekraakt om de lastige vragen te beantwoorden. Slechts één
team kon winnen en met de wilskracht van de fanatieke TN’ers werd dat nog een uitdaging! De
winnaars kregen nadat ze hadden gewonnen natuurlijk een gepaste prijs, namelijk een goedgevulde
Ångmeter.

Hierna was het natuurlijk weer tijd voor de inmiddels niet meer weg te denken Meidenact. Met
regenjassen en felgekleurde panty’s kwam een groepje meiden van TN het podium oplopen. De
muziek begon, ze draaiden zich om en gingen los! De regenjassen gingen uit en toen was het tijd voor
het echte danswerk. Ze maakten er zoals ieder jaar weer een spetterende act van tot grote vreugde
onder de heren in het gezelschap. Nadat de meiden klaar waren werd er ‘’We Want More!’’
geroepen waardoor de meiden niet anders konden dan nóg een keer op het podium te verschijnen.
Nu zat de stemming er helemaal in.

Om het feest af te sluiten kwamen er twee DJ’s genaamd Mr.
Luvah Luvah en Djenniz Musleburg op en ging iedereen helemaal
los. Ondanks dat er in het verleden wat rivaliteit is geweest tussen
Ångstrom en Nova is zelfs het Nova dansje door Angstrom’ers
gedanst. Het einde kan ik mij zelf niet zoveel meer van herinneren
omdat ik even anderhalf uur was verdwenen en toen ik weer terug
kwam was bijna iedereen al weg. Terugkijkend was de ÅngSooS voor mij één van de leukste SooSen
van blok 2. Vincent.
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De SV SooS

Deze SV SooS is georganiseerd door Impuls en Kybernetes.

Het thema van deze SV SooS was dit
keer een “hippie” SooS, dat betekende
natuurlijk veel luieren en luisteren naar
muziek. De SooS zag er uit als een grote
luie zone. Overal stonden banken en er
was een groot podium in het midden
van de SooS gemaakt waarop allemaal
kussens geplaatst werden het podium
werd bedekt en omringt met witte
doeken om het een enorm knus gevoel
te laten geven als je er in lag. Natuurlijk
was het weer aan ons om te laten zien
dat we niet normaal op een paar kussen
konden liggen en er werd daarom ook
wat gestoeid hier en daar. Natuurlijk is een Hippie avond niet compleet zonder goede muziek. Voor
de muziek hebben de SV’s een live band geregeld de band heette “Good Meat”(ze zijn geniaal).

Aangezien de band ook wel van het
thema Hippie hield waren ze er
goed op voorbereid en hadden ze
aan alles gedacht maar natuurlijk
red je het niet met 1 band om de
hele avond te vullen maar ze
hebben in ieder geval hun best
gedaan en na de band was er een dj
geregeld die het feestje voortzette.
Zoals altijd was het weer een
gezellig SooS waar het bier rijkelijk
vloeide en iedereen zich goed
vermaakte.

Robbert verwacht heel veel snowboarden met daarna héél véél bier. Grote feesten in de
sneeuw en niet te vergeten veel bier. Wakker worden naast franse meiden die je daarna
nooit meer ziet. Hier hou ik het voor gezien, want twee regels is alles wat ik nodig heb
om deze tien dagen van feest neer te zetten. Dat het een groot feest mag worden. MOOI
WISPO!!!



16|Pagina

Aankomende Evenementen

NOVAjaarnach 21 feburari
Al jaar en dag vieren wij dit geweldige feest. En dit jaar wordt het extra speciaal, want onze
vereniging wordt 25 jaar! En wat is nou een feest zonder taart. Kom dus dit feit met
iedereen vieren en kijken naar wat de lustrum commissie voor allemaal in petto heeft!

HawaiSooS 7 maart
Na al de wintersedagen krijg je echt behoefte naar het
warme zand, de felle zon en niet te vergeten de palmbomen.
Dan kan je nu alvast een hawai kettingen en rokjes te
voorschijn halen. En kom genieten van de warme
temperaturen.

MSA 13 maart
Wil jij nog een keer de DIAS beleven? En heb je zin om tijdens
de DIAS mentor te zijn van een groepje? Kom dan naar de
Mentoren Selectie Avond toe. Aanmelden kan bij de stand in
de TH.

LAN SooS 14 maart
Altijd al willen weten of Anthony groter is dan zijn eigen
computer kast? Of transformers op waarheid berust? Of
altijd al ET of UT willen spelen tegen anderen? Dat kan
tijdens deze SooS. Deze avond wordt er meer Energy dan
bier gedronken in de SooS. Dus neem je computer mee en
kom gamen in de SooS.

VrouwenSooS 22 maart
Iedereen vindt dat er weinig vrouwen op de TH zitten,
daarom wordt er voor deze vrouwen speciaal een SooS
organiseert waarbij er geen mannen in de SooS mogen.
Maar natuurlijk niet getreurd. De mannen hebben de gang
en het klushok en natuurlijk een eigen bar.

NOVA live 29 maart
Rock ’n roll wie houdt hier niet van! Vanavond komen er
bandjes optreden in de SooS. De vonken zullen er van oudsher
afspringen.

CasinoSooS 4 april
Zet je pokerface op en kom deze
avond roullette, backjacken en

pokeren. Trek tevens je meest maffiose kleding aan, want wat
is nou een casino zonder maffioso.
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HalloweenSooS

Wat een knalfeest! Eens per jaar is het Halloween en daar hoort uiteraard een HalloweenSooS bij! En
nu zal je denken, dat was toch vorig kwartaal, of mis ik weer een deel van mijn geheugen? Dat feest
heeft inderdaad een gat geslagen, maar het was een marginaal feest en dat mag niet onbeschreven
blijven!

De SooS was verschrikkelijk aangekleed (dat is de bedoeling!) Pompoenen met kaarsjes/kampvuren,
spinnenwebben, vliegende spoken (inclusief ontploffende motor), droogijs, een bak met snoepjes die
de snoepjes weer terugpakte,… De spanningen liepen hoog op door het droogijs, maar het feest was
hierdoor wel echt de bom! Iedereen stak de ogen uit bij elkaar met hun gruwelijke halloweenpakjes:
een pinguïn in een pompoenenpak, een nogal mannelijke heks, Belg met een groen hoedje, evil
clown, duitsers, echte heksen, een zwembadtoerist, dracula, gingers, nog meer engerds. En Ron ging
verkleed als piraat, maar dat wist hij nog niet van tevoren.
Uiteraard de gebruikelijke donderdag naschoolse activiteiten: bier drinken, er balletjes ingooien, bier
drinken, en ehm, dat was eigenlijk wel. En als jij vindt dat er nog veel meer is gebeurd, wat uiteraard
wel te verwachten is, mag je er zelf nog een nachtmerrie over dromen! En om de pagina toch een
beetje te vullen nog wat gruwelijke foto’s.

Belg
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All you need is yellow!!!

Op de eerste donderdag van het nieuwe jaar werd
er door een groep Eerstejaars een feest
georganiseerd. Na een aantal keer in het
commissiehok te hebben gezeten was het idee
gekomen GEEL!! Dat was het idee alles maar dan
ook alles moest geel worden. Max, Jim, Mitch, Mark, Sion, Hugo, Robbert en Joost hebben
zelfs heel de avond met een geel bananenpak rond gelopen.

Er waren rollen geel folie besteld die jammer genoeg iets te laat werden afgeleverd, maar ze
zijn alsnog gebruikt. Binnen no time was heel de SooS geel. Er waren ook mensen die geen
geel aanhadden gelukkig konden we toen met het folie gele outfits maken. Pinguïn liep

bijvoorbeeld met een getailleerde
regenponcho met zakken een capuchon en
een riem. Om 4 uur begon het rustig maar
al gauw werd er het ene potje bierpong na
de ander gehouden. Daar kwamen sommige
mensen beter vanaf dan andere.

Tegelijkertijd werd de gang en trap nog
verder aangekleed met geel folie. Er was
een heel gordijn gemaakt en er waren
stroken in de lucht opgehangen.

Het eten werd gefixt door Hassink en dat was een goede keuze, want koken, dat kan hij wel.
Het was zijn specialiteit vlees met een beetje pasta
hier en daar, een lekkere vette hap. Na het eten werd
er weer ge bierpongt en de muziek samengesteld
door het zelfde groepje eerstejaars(en Max) viel ook
goed in de smaak. En toen ging ineens het licht aan
en was dat het einde van een zeer geslaagde avond.

Joost Zwinkels
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DIAS overdracht
Woensdag 21 november.

Dan is het eindelijk zo ver. Een super gezellige woensdag avond bij NOVA, want ja het is de DIAS
overdracht. Niet alleen maar lachen, gieren en brullen, maar ook nog is het bekend maken van de
nieuwe DIAS commissie waar iedereen al vanaf de vorige DIAS over praat.

Het begon ’s Middags om 4 uur toen de tap open ging in de SooS. Het was uiteraard toen al gezellig
in de SooS en de biertjes gingen er in als water. Bij mij ging dat wel in ieder geval en ik spreek denk ik
niet alleen voor mezelf. Na een paar uur en een hele boel bier gingen we eindelijk eten om 7 uur. Dit
natuurlijk als traditie weer kip, patat met appelmoes. Dit smaakte natuurlijk weer helemaal top en
dat vooral samen met een biertje. Iedereen was hard aan het speculeren wie het nieuwe DC zou
worden.

Na het eten even snel alles opruimen, want de cabaretier ging zo beginnen. Met de DIAS overdracht
komt er altijd een cabaretier langs om er een nog leukere stemming in te krijgen. Dit jaar kwamen ze
zelfs met ze tweeën. De lolbroeken van deze avond waren Berit en Fuad. Ze maakten er een mooie
act van en iedereen lag dubbel van het lachen. Ze konden beiden lekker Hassink belachelijk maken.
Onder andere Jennifer en Marloes kregen zowat geen lucht van het lachen.

Na de geniale acts van Berit en Fuad is het eindelijk zo ver waar iedereen op zat te wachten. De
bekendmaking van de nieuwe DIAS commissie. Berit en Fuad werden eerst bedankt met een fles
Chouffe en een heel groot applaus. De lichten werden gedimd en de beamer werd aangezet. Het
filmpje werd afgespeeld waar het nieuwe DC en thema in getoond werden.

Het filmpje was afgelopen. Iedereen die weet het nu. Het nieuwe DC bestaat uit: Rick voorzitter(dit
was al bekend), Manon van der Houwen als Financiën Marketing en Communicatie, Jennifer van der
Ven als Mentoren Manager, Josse van Putten als Crew Manager en Maurits van der Kamp als
Evenementen Manager. Dit is de nieuwe commissie van 2013. Zij gaan een mooie DIAS organiseren
met als thema Superhero edition.

Het nieuwe X DC: Thijs, Bart, Jeroen, Joodie en Daniel hadden nog een aantal vragen te stellen of wij
wel genoeg wisten van de DIAS. Uiteindelijk gingen alle vragen niet over de DIAS maar het thema dat
hun hebben tijdens de DIAS. Dit thema is Mario Kart geworden. Jammer genoeg voor het nieuwe DC
was dat niet alles. Het X DC had de tag van het DIAS hok verstopt in een bak met opgewarmde
verdunde stroop met stukjes bananen en afgemaakt met tijm. Dit moest de troep van het
raceparcours van Mario Kart voorstellen. Maar natuurlijk mochten we deze tags niet met de handen
pakken maar met de mond. Het kostte veel moeite en het tijm zat in onze oren en neus maar we
kregen ze allemaal te pakken. Het nieuwe X DC ging ook niet schoon naar huis. Snel die vieze smaak
in je mond weg drinken met bier. Daarna nog even heerlijk bier gedronken met ze allen en toen was
het weer het einde van de avond.

Ik vond het een geniale avond en ik wil iedereen bedanken
die aanwezig was!

Tot de volgende keer/ Tot SooS,

Rick van der Houwen
DIAS 2013 Voorzitter
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Dispuutsflits 2 2012/2013

Dit stukje gaat over de disputen van NOVA, wat ze gedaan hebben en natuurlijk wat een dispuut is en
hoe je er 1 opricht. Alle ouwe lullen kennen dit natuurlijk al dus die kunnen de eerste alinea skippen.

Zoals elke eerste dispuutflits zullen we even quoten wat een dispuut is volgens de Dikke van Dale.

dis puut (het~, puten)

1. Theoretische discussie=> redetwist, twistgesprek.
2. Studentengezelschap voor studie en discussie
3. Onderafdeling van een studentenvereniging.

In Nova betekent dit een hechte groep vriend(inn)en die elkaar bij NOVA leren kennen en die
gezamenlijk, naast onderling het een en ander te doen. Ook voor NOVA klaar staan om te helpen
wanneer nodig en af en toe een feestje geven.

In de dispuutsflits worden de actiefste besproken. Niet te min hierbij een lijst van alle disputen van
NOVA.

A Bori Gines Necessitas
Primus Conventys Droezjba
Mercurius Concorder Inter Pcula
Complexio Vinolentus Callisto
Dadaspuut Ambrosius
A Prima Vista Dionysos
Ratio Incognito L.E.F.!
Procion Loctor Androlupia
Peccavi Sinlooz
Ordinis Absurdum XX

Zuri Mbahari

Dionysos
De godenzonen hebben niet veel te melden voor deze
dispuutsflits. Martin heeft een koter geproduceerd met
hulp van een vrouw genaamd Joyce, dit is het 2de kind
al van het dispuut. Binnenkort gaan ze voor
dispuutsweekend naar Scotland omdat ze vorig jaar
niet waren gegaan. Het is nog onduidelijk of ze in kilt
gaan rondlopen maar het idee is er wel. Taces in nog
niet uitgeprocedeerd naar China maar het zit wel in de
planning.
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Androlupia
In het groene land dat zich Androlupia noemt is
afgelopen kwartaal weinig gebeurt. Er wordt wel
aan ieders carriere gebouwd en er worden hier en
daar wat huizen gekocht. Nogal burgerlijk allemaal.
Vis heeft nu ook een baantje nu hij afgestudeerd is
maar het is te ingewikkeld om uit te leggen wat hij
nou precies doet.
Androlupia heeft zelfs een dispuuts expertise
werkgroep opgricht om werkproblemen en
expertise uit te wisselen. Niemand is op het
moment zwanger in dit burger dispuut maar er zijn
wel bouwplannen voor kleine groene smurfen.

Verder hebben ze een sportieve dag uitje en en valentijns diner gepland. Dit waren na verder vragen
toch 2 activiteiten in plaats van 1.

Sinlooz
Behalve dat hun naam elke keer door de vrouwendispuut
verkeerd in de WP staat. Heeft dit dispuut weinig te
melden. Ze hebben een nieuwjaarsborrel gehad maar
daar zijn geen spannende verhalen uit gekomen. Sharon
gaat trouwen van de zomer ergens dit jaar. Ary heeft
zinloos kenya geprobeert her op te voeden. Ze hebben
een verjaardagsweekend geplant. En zorgen dat ze voor
volgende flits helemaal looz gaan zodat ze iets kunnen
melden.

XX
XX zijn weer bezige prinsesjes geweest en hebben van
alles gedaan.
Ze hebben een weekendje weg gehad waar ze potten
hebben gebakken en ze hebben beschilderd. Blijkbaar
hadden ze er erg talent voor. Misschien kunnen ze
daarop terug vallen als TBK toch niet als opleiding
geaccepteerd wordt. Verder hebben ze een gaaf spel
gedaan waarmee ze elkaar “nog beter”leerden kennen.
Dat er nou iemand zwanger is wordt wel bevestigd door XX maar er kunnen geen hints worden
gegeven over wie, dus blijft dat nog een mysterie. Verder is heden dag Anouk afgestudeerd.
En Lotte is gaan samenwonen met Brokkie in DE stad achter de duinen. Maudy is druk aan het
klussen aan het huisje van EJ maar toch vlucht ze nog even naar het verre Polen om goedkoop wat
verbouwers in te huren of zoals ze het zelf noemt “stage”. De dames hebben ook een valentijnsdiner
geplant in maart want ze konden niet allemaal mee met de wispo.



22|Pagina

Zuri Mbahari
Yarr,de boncken zijn weer goed bezig geweest dit kwartaal.
Naast het worstelen met de zee kruipen de meeste van deze heren
geregeld door de modder. Binnenkort wordt daar zelfs een dispuutsuitje
van gemaakt. De boncken komen naast SooSdingen ook elke vrijdag van
de maand bij elkaar om een kroeg/of de SooS onveilig te maken en te
testen op degelijkheid. Bij de laatste keer is het gebleken dat vrouwen
nog niet van de goede bouwers zijn omdat er 1 van de 3 schroeven waar
hun slot op schat mee vast zit, los zit. Hiermee is 1 deurtje te openen. De
zeeboncken zijn galant geweest dit te melden via de media aan de
vrouwen. Deze keer komen ze er af met een waarschuwing maar
volgende keer kan er wel zo’n mooi beschilderd glas in een betere schat

bewaard worden. Verder heeft ook Dirk zijn woonboot gevonden met zijn schatje in Rijswijk.

Callisto
Blijkbaar heeft XX niet alle up to date info gekregen voor vorige WP.
De dames van Callisto (ja 2 “l” en) hebben in oktober een weekendje
weg gehad in Hellevoetsluis. Dat al behalve 1 de 30 al voorbij is en de
40 bokaal in aantocht is. Callisto heeft tegenwoordig officieel meer
kinderen dan leden. Was het vroeger dan onofficieel? En er is zelf
nog een koter onderweg. We hebben zelfs een up to date foto van
het dispuut.
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Blauw genootschap
Ja ook Blauw is wel te bereiken voor een paar woorden.
Ze hebben veel dispuutsuitjes gedaan afgelopen jaar. Onder
andere bootjes varen met een geïnaugureerd lid Juriaan Bakker.

Ja de heren van Blauw nemen zelfs vluchtelingen in van andere disputen, dit keer van LEF.
Het testen van vaarkunsten is het beste over te laten aan de zeeboncken zoals blauw nu heeft
ontdekt. De huurbak van 14 meter lag overdwars in de vaargeul. En een maag voor het water hebben
ze ook niet en zoals ze zelf zeggen “zien kotsen is doen kotsen” wie er gekotst heeft wordt niet
verteld want “what happens on the boat, stays on the boat” . En blijkbaar mocht het jongste lid het
allemaal opruimen. Brutus en Elise hebben nog een smurf gekregen. En Ronald Lucas is het
huwelijksbootje in gestapt met Jeannette en wonen nu op Marken. En ook Lucas is ook bezig met een
smurf bouwen. En Blauw heeft hun eigen kerstdiner gehad.

Dat waren wel zo’n beetje de Disputen. Ook geïnteresseerd om een dispuut op te richten? Lees dan
de volgende alinea erg aandachtig en volg het tot de letter.

Zorg dat je wat goede vriend(inn)en om je heen hebt.

Ga goed aan de bar zitten en bestel een zorgvuldig afgemeten hoeveelheiden meters
bier/jilz/wijn/enalshetpersemoetCola.

Het begin is er al. Schrijf met de net vernieuwde inspiratie een zooi regels op waar jij als dispuut voor
staat en wat voor regels jullie onderling hebben.. dit zijn je statuten…

Drink wat meer

Schrijf in je statuten wie erin zitten ook moet er een gepaste hoeveelheid onzin in staan want anders
klopt het van geen kanten.

Drink nog wat moed in

Lever je statuten in bij het bestuur van NOVA.

Grote kans dat je het weer terug krijgt om te verbeteren.

Drink nog wat meer en neem de verbeteringen op in de statuten.

Met een beetje mazzel worden die goedgekeurd en zal je geïnaugureerd worden. Dit is gewoon een
gezellige dag waar je gaat drinken en activiteiten doen die een ander dispuut heeft verzonnen.

Je bent klaar je bent goedgekeurd en kunt gezellig meedoen met de dispuuts activiteiten in de SooS.

Je kan altijd de Statuten opvragen van de oude disputen en kijken hoe het moet.

Nogmaals een Dispuut is erg gezellig en je blijft ook lang na je afstuderen samen dingen doen met
elkaar en met NOVA.
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Afgelopen Bedrijvendag

Bedrijvendag 29 november 2012,

De bedrijvendag van 29 november was weer een groot
succes, 46 bedrijven klopte in de vroege ochtend aan
op de deur van laden&lossen om hun stands, stoelen,
bakken vol pennen en andere promotiegadgets naar
het atrium van de school te verslepen. Het atrium was
de avond van te voren door een enorme groep
vrijwilligers helemaal leeggehaald en van stroompunten, internettoegang, informatiebalie, maar
vooral ook van 46 afgetapte vakken voorzien.

Toen alle stands het atrium en het blauwe lokaal hadden veranderd in 1 grote beurshal en de
lunchbrigade onder leiding van Ron Klok alle bedrijven van een voortreffelijke lunch hadden
voorzien. Kon middels lovende woorden van de directeur, een adembenemende speech van Max
Breeman namens de bedrijvendag commisie en het luiden van de bel, de bedrijvendag officieel
geopend worden.

Dit was het startsein voor de bedrijven om de aanwezige
studenten te laten zien wat ze te bieden hadden aan
stageplekken, afstudeeropdrachten en duaal
studeermogelijkheden. Alle bedrijven waren zeer bereid om
uitleg te geven over de achtergrond van het bedrijf en wat
voor een mogelijkheden er lagen als student.

Een nieuwe verschijning op de bedrijvendag dit jaar waren
verschillende competities opgezet door bedrijven, zo kon er

een Ipad gewonnen worden door zo hard mogelijk tegen een boksbal te slaan en door de snelste tijd
te zetten met een racespel kon je jezelf de gelukkige winnaar van een playstation 3 noemen.

Ook werd er veel aandacht getrokken door de verscheidende attributen die er door de bedrijven
werden mee genomen, schaalmodellen van enorme schepen, robots, enorme tv schermen met
uitgebreide uitleg over de werkzaamheden van verschillende bedrijven. Maar wat denk ik de meeste
aandacht trok was de enorme voermachine die alsof hij ervoor gebouwd was, precies door de
voordeur heen kon.

Nadat alle bedrijven hun stands weer hadden ingepakt en zich samen met studenten in nova zich
goed deden aan een vloeibare versnapering, hebben heel veel nova leden weer eens laten zien wat
ze waard zijn en was nog voordat het gesponsorde bier op was het hele blauwe lokaal gedweild en
ingericht en zag het atrium er weer uit als vanouds.

Heel veel dank namens de bedrijvendag commisie aan iedereen die zich heeft ingezet om weer
opnieuw een succesvolle bedrijvendag neer te zetten.

Ik kan niet wachten tot de volgende!!!

Groetjes Berend Lenselink
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Pinguin Post

Hoi lieve alcoholisten.

Hier weer een kort briefje over hoe het met mij gaat, en wat ik allemaal
weer heb beleefd de afgelopen tijd. Ik ben de vorige keer op de motor
naar het soms koude Noorwegen, Zweden en Finland gereden. Ik heb
het daar naar me zin gehad maar heb besloten om toch door te reizen
naar het land van onze vriend Poetin! Ik heb daar een hoop mee
gemaakt. Eigenlijk veel te veel voor in deze korte brief. Toch ga ik
proberen om jullie de hoogtepunten van mijn belevenissen te vertellen.

Het begon in Noorwegen. Mij motor deed het niet meer en ik moest dus
verder lopen met dat pokke zware ding aan me vleugel. Ik kwam in
pinguïns dank bij een dorp met een garage. Het allermooiste was dat
deze familie half Nederlands en half pinguïns bleek te zijn. Nadat ik aan
die goeie man gevraagd had om mijn motor te maken kwam zijn dochter
binnen. Wat een prachtige meid. Jammer dat ze niet op een pinguin leek
en dus mijn typ niet was. De goede man die mijn motor had gemaakt liet
het bonnetje zien. Toen riep ik letterlijk ‘’sapper de pinguinflap, dat heb
ik niet’’. De man keek mij aan en zei toen gelukkig dat ik niets hoefde te
betalen. Ik ben toen heel gauw via Zweden en Finland door gereden

naar Rusland.

Eenmaal in Rusland aangekomen kwam ik er al gauw achter dat de dames die ik met de EK gekte in
Oekraïne heb gezien hier ook rond liepen. Ik kwam er gauw achter dat er ook dames met
pinguinbloed bij zaten. Het grote voordeel hier van is dat ik ook leuke dingen met die dames, nouja
eerder halve pinguins, kon gaan doen. Ik kwam er ook gauw achter dat het aanbod in de grote steden
het grootst was. Omdat ik geld had bespaard in Noorwegen met het laten reperaren van mijn motor
kan ik jullie een ding verzekeren, Ik heb hier in dat Rusland toch wel een mooie tijd gehad met die
halve mooie pinguins.

Ik heb besloten om daarna met een lichte vertraging toch nog richting
het ow zo grote en meestal mooie China te gaan. Ik weet dat vertraging
in Nederland vaak bij treinen en studie’s voorkomen. Ik kan je
verzekeren hier in China dat alles of op tijd rijdt of te vroeg. Het meest
positieve hier aan is dat ik als het mee zit met Koninginnedag weer in
Delft kan zijn bij toch wel de mooiste SooS op de wereld. Of ik dit ga
halen hangt van me komende avonturen af. Dit zal je in me volgende
brief misschien wel lezen.

Tot SooS!

Groetjes, Meneer Pinquin
Erelid van de SooScom
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Techniek Verhaal

Waar zal ik het deze keer eens over hebben....

Sv SooS! Ook deze keer weer de bij de onwijze activiteiten, zoals een optreden van een heuze band.
Eigenlijk was het niet veel meer dan een standaard bandje.. op het feit na dat we maar een 8 kanaals
mengpaneeltje hadden omdat onze eigen ter reparatie weg was.
Alle 8 kanalen vol natuurlijk. Maar het ging allemaal goed en het was een gezellige avond.

En ook dit jaar weer een DecibelSooS! Extra geluid natuurlijk weer paraat. Eigenlijk was het niks meer
dan een standaard DIAS setje, alleen stond dit nu naast de DJ Booth en in een kleine zaal. Zelfs ik heb
nog wat French Tek en hardstyle door de speakers gepompt en zelfs toen Gideon dubstep ging
aanzetten en zelfs de bass naar +6db draaide kwamen de versterkers nog niet in het rood terecht. en
zo hoort het ook. Het klonk goed en de lichtshow was ook prima in orde.
Het was een gezellige avond met een hoop herrie en op de gang was het ook gezellig en vooral een
stuk rustiger.

En ook dit jaar was er weer een AngSooS. Dit noem ik natuurlijk niet zomaar. Naast de gebruikelijke
vrouwenact was er ook de opname van Hippie’s carnaval hit. Omdat het tevens Hippie’s afscheid was
ging de Band Zonder Student ook een optreden doen. Er waren door een bestuurslid van Angstrom
extra lampen geregeld, de SooS was net ff beter aangekleed en het gratis bier vloeide door de tap,
uiteraard om de hit ‘Pul’ op te nemen met echte pullen bier.
Het feest erna ga ik niet te veel over zeggen. Er was één soort muziek, niet mijn favoriete.

Tijdens de WIA was er ook groots spektakel. Niet alleen sneeuw machines maar ook een live video
stream naar Amerika omdat Herald daar nog zat. Geniale avond met Apres ski muziek en feest met
Ary. Ik zelf heb niet echt goed opgelet...

Thijs Bekkers(panserbal) wil graag op de WISPO alle 380 km piste meester maken. En ook graag
ongeveer 380 weg werken. Dat wordt een hele uitdaging maar ik denk dat als ik op de piste ook
gewoon door ga werken,(niet vertellen aan mijn zorgverzekering) moet dat lukken. Ook nog een
van mijn doelen deze WISPO is: die ene bal van vorig jaar weer terug in te laten dalen. Ik weet
niet wat daar voor nodig is, maar daar kom ik vanzelf achter. LAST VAN EEN STIJVE LANS?! BEL
SOLANCE!!

Homo Ron is zo homo
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Uit den ouden doosch….
Vroeger gebeurden er ook wel eens dingen. Uiteraard waren die allemaal beter dan nu, omdat dat
nou eenmaal vroeger was. Soms is het lastig als jongere student om jezelf daarvan een voorstelling te
maken. Daarom nu een verhaal uit een WP van vroeger. Van bejaarden, voor jongeren.

Alev
Alev, de plek bij uitstek, buiten NOVA om nog, een plaats waar ik het niet erg vind om dood
gevonden te worden, maar voor alle mensen die buiten Delft wonen, en nog niet weten wat Alev is,
hier een omschrijving volgens de dikke van Dale.

A lev (de~, levs)
1. Grillroom met veelal allochtone medewerkers.
2. Dè snackbar waar heel dronken Delft naar toe gaat.
3. Een publieke plaats waar ruimte is voor debat met onbekende andere klanten.
4. Waar bij vertrek een ijsje discodip heel lekker is.

Voor de die hard NOVAgangers is Alev geen onbekend begrip. Meestal als de beveiliging rond een
uurtje of vier ’s ochtends de SooS komt sluiten, zijn we allemaal naar de klote. En iedere gezonde
student heeft, als hij/zij dronken is, een ongeremde behoefte naar kebab/shoarma en knoflooksaus.

Natuurlijk kan iedereen zich inbeelden wat er gebeurt als een dronken NOVA delegatie ergens
naartoe gaat. Dat is altijd chaos. Nu is Alev sowieso al chaos. Zoals hierboven als vermeld, heel
dronken Delft gaat naar Alev. Tegenover Alev zit ook een Turk, dat al 3x failliet is gegaan. Als je in
Delft in een random kroegje bent, hoor je ook nooit: zullen we naar de turk gaan, maar altijd: zullen
we nog naar Alev gaan??? De politie rijdt er ook 38x in een uur langs omdat ook hun weten dat het
gewoon veruit de populairste Turk in Delft is.
Maar nu ff over Alev zelf. Alev is bijna altijd open. Als je er wilt lunchen of rustig avond eten is dat
mogelijk, maar waar vooral hun omzet zit is in alle studenten die de ongeremde behoefte naar
kebab met knoflooksaus willen stillen. Het is er dan ook ’s nachts altijd druk met studenten. De Alev
is tot 6u open en dat maakt het ook zo gezellig. Je kunt altijd een mooi praatje met dronken
studenten maken. En het eindigt meestal op een mooi gesprek, waar je beide de volgende dag toch
niks meer van weet.
Een van de mooiere dingen bij Alev vind ik de WC. Als mensen vragen: waar is de WC, dan kun je dat
rustig omschrijven als: Gaa hier de trap omhoog, door de huiskamer en dan de 2e slaapkamer links en
dan ben je er. Boven de Alev wonen (naar ik weet) gewoon mensen, en daar is ook de WC, het lijkt
dus net of je pist in de huiskamer. Nu weet ik niet of dat een gebruik binnen Delft is, of dat mensen
gewoon echt kansloos dronken zijn, maar als ik de plee zie, wordt er meer over de deur heen gepist
dan over de plee zelf… Waarom weet ik ook niet, maar ik weet wel dat als je geen onverklaarbare
ziekte wilt oplopen tijdens het pissen, dat het beter is om niet je handen te wassen, dan wel. Daarom
gaan we altijd alleen bij noodsituaties naar die plee, anders gebruiken we altijd de binnenwatersloot
gracht… waar we ongestoord kunnen zeiken wat we willen.
Er zijn vele mooie verhalen die we hebben meegemaakt in de Alev, maar die kun je in de SooS horen.
Maar wat er ook gebeurt, als je naar huis gaat, bestel je altijd een ijsje discodip.
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Kassatraining

Sinds dit schooljaar hebben we een nieuw kassasysteem in de SooS. De oude kassa heeft na
jaren van trouwe dienst toch de strijd verloren van de digitalisering. De ouderwetse
drukknoppen zijn vervangen door een hyper moderne uberduber electronische touchscreen
waar de knoppen op het scherm kunnen worden aangetikt met pinpas, vinger, neus, linker
kleine teen of elk ander willekeurig stukje lichaamsdeel. Bij deze ultra moderne, bijna
militaire technologie hoort uiteraard een cursus om alle in en outs van dit systeem te mogen
aanschouwen. Deze cursus vond plaats in Gilze Rijen en is gedaan door Josse, Ron, Hassink
en mij.

Om op deze cursus te komen moest ik in alle vroegte de trein richting Brabant nemen. Het
was zo vroeg dat er enkele klachten zijn binnen gekomen van vogels, die zich afvroegen wat
wij wel niet dachten dat wij ze in hun nachtrust durfde te storen. Eenmaal aangekomen in
Gilze Rijen moesten we nog enkele minuten met de bus naar iets wat zomaar de
dichtstbijzijnde halte had kunnen zijn. Echter bleek dit niet helemaal de dichtstbijzijnde halte
te zijn en moest er, compleet onnodig, nog een ellenlange wandeling plaatsvinden alvorens
wij aankwamen bij de Bork. Ik wil zomaar tussendoor mededelen dat de moeder van
Anthony Ineke heet. Bork is gelokaliseerd in een nieuwbouw van een luxe boerderij. In de
nieuwbouw zit een tap waar water uitkomt en een unit van koffieapparaat. Na een vers
kopje koffie en toen de andere cursisten waren gearriveerd konden we beginnen.

De luxe nieuwbouw werd verruilt voor vergaderzaal in de lokale afwerk van der valk, die
zomaar had kunnen voorkomen in een aflevering van “undercover in nederland” met als
onderwerp: het ontmaskeren van een oplichtende pedofiel. In de vergaderzaal stonden een
kudde laptops opgesteld waarop we konden uitproberen hoe de kassa werkte. Bij de
voorstelronde hoorde ik van naast me al gefluister over (zwaredoorrooktecognacstem)
LINDAAAAH. Toen bij de voorstelronde het de beurt was aan een redelijke uit de kluiten
gewassen juffrouw zei ze: (zwaredoorrooktecognacstem) LINDAAAAH. Ron, Josse en Hassink
moesten zwaar hun best doen om niet schuimbekkend van het lachen, al voor het begin van
de cursus, mensen te beledigen.

Ook stond er een beamerscherm opgesteld waarop het scherm van een van de cursiste
gebeamd konden worden. Na een kwartier werd het beeld van Hassink gebeamd. En hij had
zojuist geleerd om een notitie te kunnen zetten bij een bestelling. De cursusleider keek wat
raar op toen bij de cola bestelling automatisch “HOMOOOOOOO” in beeld kwam. Voor de
rest bevatte deze cursus een uitgebreide uitleg over hoe we kunnen dinoën en olappen.

Voor de rest was de bijhorende lunch zeker het benoemen waard. Het valt eigenlijk samen
te vatten onder het categorie: blafveel. En dat is iets wat bij de wel gevormde afvaardiging
van NOVA prima in de smaak valt.

Na de cursus zijn we met de bus (deze keer wel de halte die wel het dichts bij de Bork lag)
terug gegaan naar het station van Gilze Rijen. Daar aangekomen besloten we eerst nog een
biertje mee te pikken bij een lokale kroeg. Binnen in de kroeg stond een barman van pakweg
15 (hij beweerde zelf 19)jaar oud en 3 oude van dagen die aan het biljarten pakken en het
ook behoorlijk serieus namen. Er zijn zelfs 1 verdories en 3 potjandries waargenomen. Na de
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eerste ronde werd besloten nog een ronde te gaan halen en wel door degene die als laatste
zijn biertje op had. Vervolgens miste we steeds net de trein waardoor we dan nog maar een
rondje bestelde. De rest van het kroegbezoek laat zich het beste samenvatten door de
eindafrekening waar, 2 uur naar binnenkomst, het aantal van ons 4 bleef steken op het
respectabele 100 stuks. Ook was er nog iemand die opeens van buiten naar ons toe kwam
lopen, die op onze shirts NOVA had zien staan. Na zijn vraag of wij DE NOVA uit Rijswijk
waren bleek dit een oude lul uit de begin periode van onze vereniging te zijn.

De beste man heeft ons uiteindelijk ook nog begeleid naar een trein die we wel haalden.
Voor de rest had hier een hele leuk stukje geschreven kunnen worden over de terugreis.
Echter doordat de 15 (zelfs beweerd hij nog steeds dat hij 19 was) jarige barman ons niet
tegen ons zelf in bescherming nam is niet zo heel veel bekend over de terugreis. Een niet
nader te noemen lid heeft echter een dag later een facebook bericht van zijn nichtje
ontvangen met grofweg de volgende inhoud: “Jij zit toch bij studenten NOVA, Er zaten
gisteren 4 dronken droeftoeters met NOVA shirts zich al compleet losgeslagen idioten te
schreeuwen in de trein van Breda naar Rotterdam”. Wij achten het niet geheel onmogelijk
dat dit ons betreft. Vanaf Rotterdam moest er met de metro naar Pijnakker en met de bus
naar Delft . Metro halte Pijnakker vond ik het een goede plek om op de grond te gaan liggen
en voor Hassink het signaal om compleet random in een sloot te gaan staan. Bij de
wandeling van halte Zuidpoort naar de SooS was het aan het schemeren. Voor mijn gevoel
was het alweer vroeg in de ochtend en vroeg ik mij af of de SooS al open zou zijn. Echter
bleek het pas half 10 s’avonds te zijn. Gelukkig stond er in de SooS een lekker kaasplankje op
ons te wachten om deze bijzondere dag af te ronde.

Nick
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Oplossing Hersenkraker WP1

Jaja, je looft wat uit, en je krijgt er daadwerkelijk reactie op! Geniaal! In de vorige WP heeft er een
mooie puzzel gestaan over een wintersport en een mysterieuze euro die verloren is gegaan.
Hieronder in het kort nog een keertje de opgave:

Om met z’n drieën in een hotel te overnachten moeten ze in totaal €25 betalen. Iedereen geeft €10
aan de receptioniste. €30 in totaal dus. Op dat moment heeft de receptioniste even geen wisselgeld,
en geeft alvast de kamersleutel om hun spullen weg te leggen. Later die avond stuurt de
receptioniste een portier naar de kamer om alsnog die €5 wisselgeld te geven. Bij de kamer
aangekomen zegt de portier dat hij €2 in zijn eigen zak steekt als fooi, en geeft de drie heren 1
€/persoon terug. Totaal dus €3 terug. Dat vindt hij een redelijke verdeling voor die €5. De heren
willen slapen en stemmen er mee in.
Nu vertrouwde Joodie toch Belg zijn franse taalkennis niet helemaal en hij is de volgende dag gaan
terugrekenen. "We betalen € 10 per persoon, totaal 3 x € 10 = € 30.Maar we krijgen € 1 per persoon
terug.Dat is dus € 10 € 1 =€ 9 per persoon.Dat is dus een totaal van 3 x € 9 = € 27.Volgens Belg zijn
vertaal kunsten zegt de portier dat ie € 2 fooi heeft genomen, dus komen we op € 27 + € 2 = € 29"

de vraag
Waar is die laatste euro gebleven? Heeft de portier echt maar € 2 fooi genomen?

We hebben vijf goeie inzendingen gehad, van Felcke, Hassink, Koen Steijger , Roxanne, en René.
Omdat er vijf goeie inzendingen zijn, en er maar één winnaar kan zijn is er volledig willekeurig een
prijswinnaar aangewezen. Onze voorzitter riep nr 4 dus bij deze is Roxanne onze winnaar!
Gefeliciteerd! Hieronder de Oplossing die ze gegeven heeft:

Er is geen euro over slimmen want:
30 euro 3 = 27 euro 2 euro van de portier is 25 euro en 2 + 3 is 5 euro.

Na de WISPO kun je je cheque komen ophalen
in de SooS. Van harte gefeliciteerd namens de
hele WP comissie.
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Reken je brak met Sander Hak

Natuurlijk gaan we in WP2 weer zo’n geniale Diner voor Twee bon uitloven voor het juiste antwoord.
Hieronder de opgave die dit keer door Sander Hak is gemaakt. Hem omkopen voor het juiste
antwoord valt onder de mogelijkheden. Zolang wij het maar niet weten.

Killer Flippo`s

Sommige van jullie kennen misschien nog de plastic schijfjes uit je
jeugd. Er was een of andere vage verzamel actie mee, maar dat is
langs me heen gegaan. Ik maakte kennis met de flippo toen ik een
zak chips zat leeg te vreten. Handenvol duwde ik mijn mond in.
Totdat er iets muurvast in mijn keel zat en pijn deed. Een licht
ongemak aangezien ik ook al enkele seconde geen lucht kreeg. Hoe
het verder afliep weet ik niet meer, maar ik ben er nog.

Op de achterkant stonden vier cijfers, waar je "The Twentyfour Game" kon spelen. Altijd leuker dan
onnodige engels, maar het idee is dat je met optellen, aftrekken, haakjes, delen en
vermenigvuldigen op het getal vierentwintig uit kan komen. {6,6,6,6} wordt bijvoorbeeld 6+6+6+6,
{4,4,4,4} wordt 4x4+4+4, {2,2,2,3} wordt 2x2x2x3, {1,3,3,3} wordt 3x3x3x1 enzovoorts.

Nu zijn er vier flippo`s nooit in productie gegaan. Dit zijn {1,3,7,8}, {1,4,5,6}, {1,3,4,6} en {1,2,3,8}. Ze
zouden te moeilijk zijn ofzo.

Natuurlijk voor de doorgewinterde Techneut is deze opgave een makkie. Weet jij alle vier de flippo’s
juist op te lossen? Mail dan naar wp@sv nova.nl en wie weet win jij die dinerbon voor twee
personen wel! Uit alle juiste inzendingen wordt een winnaar getrokken, uiterlijke inleverdatum is 14
april 2013.
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Colofon

Correspondentieadres
Studentenvereniging NOVA
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft ZH
0152606227

Internet
Site: http://www.sv nova.nl
Mail: info@sv nova.nl
Facebook: facebook.com/sv nova
Twitter:@svnova

Oplage
500 gedrukte exemplaren
150 digitale exemplaren

Doelstelling
De Word Pervert is het blad van studentenvereniging NOVA, door en voor haar leden. Het blad
informeert over bestuurlijke aangelegenheden, over (aankomende) evenementen en verdere NOVA
activiteiten. Verder heeft de WP als doel haar lezers te vermaken. Een aantal terugkerende
elementen zijn: Novalender, Aankomende evenementen, bestuur en dispuut flits en verschillende
verslagen van activiteiten en evenementen.

De geplaatste advertenties in dit blad kunnen ter promotie van NOVA activiteiten zijn of
reclameboodschappen van NOVA sponsoren zijn.

Uitschrijven van deze prachtige vereniging
Uitschrijven bij de vereniging gaat elk jaar per 1 juli, maar denk hier eerst goed over na. Helpt dit
niet: Kom nog eens langs s’morgens bij het gratis koffie/thee/limo uurtje of s’avonds na 4 of tijdens
een SooS voor een biertje.
Heeft dit nog steeds niet geholpen? Stuur een mail naar info@sv nova.nl met het verzoek om
uitschrijving en je gegevens, dien dit verzoek in voor 1 juli van het betreffende jaar. Indien je geen
bevestiging van uitschrijven ontvangt neem nogmaals contact op.

Met dank aan:
Het Bestuur, Vinnie, Ferdi, Nico, Hassink, Leen, Berend, Anthony, Joost, René, Rick, Sander Hak,
Lustrum commissie, Sion, Marloes, Belg, Jolanda, alle ouwe lullen, iedereen die niet genoemd wil
worden, iedereen die vergeten is en iedereen die iets nuttigs heeft gedaan.

Namens de WP commissie
Wij hopen dat je weer enorm hebt genoten, of er achter bent gekomen wat je eigenlijk niet meer
weet of wat je hebt gemist.

Op een Mooie WISPO,

De WPcommissie 2012 2013
Nick, Ron en Josse






